Benvolguts/des,
El proper 3 de maig es celebrarà la proclamació de la Pubilla i l'Hereu, Pubilleta i Hereuet de Figueres
2019, a la Plaça de Catalunya de Figueres.
Per donar més rellevància a l'acte, m'agradaria poder comptar amb la vostra assistència i, és per aquest
motiu, que convidem a totes les Pubilles, Hereus, Dames, Fadrins, Pubilletes i Hereuets de Catalunya a
participar.
Esperant comptar amb la vostra presència, a continuació us exposo els detalls de la trobada a Figueres:
•El lloc de trobada serà Plaça Catalunya, a 2/4 de set tarda (18.30 h.). Tothom ja amb el vestit
tradicional.
•Els actes seran els següents:
- 18:00 hores. Concert amb l’orquestra NOVA BLANES
- 19:00 hores. Entrada a la carpa.
- 19:15 hores. Proclamació de l’Hereuet, la Pubilleta, l’Hereu i la Pubilla de Figueres 2019.
- En acabat. Sopar a la carpa de Vilatenim, al costat de l’Estadi Municipal de Vilatenim, (Picapica servit pel Restaurant Pa Volador)
Preu Sopar: Pubillatge vigent gratuït.
5,00 €/persona infantil (fins a 13 anys.).
10,00 €/persona pubillatge no vigents i acompanyants.
- Després del sopar, és farà el comiat Informal.
En el sopar demanem al Pubillatge que vingueu amb el vestit tradicional, després d’aquest podreu
anar a canviar-vos al lloc on dormireu. I a la nit podreu anar a l’ Embarraca’t 2.019, on podreu
escoltar i ballar amb els grups DR. PRATS i SERIAL KILLERZ.
Amb l’objectiu de poder fer una bona planificació, serà imprescindible confirmar la vostra
assistència fins el dia 28 d’abril , acompanyant el full d’inscripció, al correu electrònic
pubillatgefigueres@gmail.com, pubillatge caducat i acompanyants facin la transferència del sopar a
l’entitat bancària “Caixabanc” a l’IBAN ES51.2100.0370.8102.0015.8321.

Esperant poder-vos saludar presencialment, rebeu una cordial salutació.

Joaquim Felip.
Regidor de Serveis Urbans i Qualitat Urbana, Manteniment, Cultura Popular i Festes, i Seguretat Ciutadana i
Protecció Civil.
Figueres, Març de 2.018

FULL INSCRIPCIÓ
ACTE DE PROCLAMACIÓ DE PUBILLATGE FIGUERES 2019

POBLACIÓ: ..................................................................................................................

Sopar Infantil
Cognoms i Nom

Càrrec

Sopar

(fins 13 anys)

Dormir

CONFIRMAR FINS EL DIUMENGE 28 D’ABRIL al correu electrònic: pubillatgefigueres@gmail.com

RECOMANACIONS:

-

El vehicle és pot deixar en el pàrquing del supermercat LIDL, i també al Cr Fossos (Distància en
minuts fins la Pl. Catalunya 10’ a 15’).

-

El sopar serà a les nou del vespre (21:00 h.)

-

Recomanem màxima puntualitat a tots els actes.

Planell

Desplaçament al Sopar

